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cv ~

( m iejscowo ~t)

Uwaga:
"
1. Osoba sktadaj'lca DSwiadczenie obow i<tzana jest do zgodnego z prawdCl. starannego i
zupefnego wypemienia kaidej 1 rubryk .
2. Jezeli pOSl.cleg6lne rubrykl nie znajdul'l w konkretnym pnypadku zastosowania, naleiy wpisat

" nie dotyczy",
3. Osoba sktadaj"lca oSwiadczenie obowi<lzana jest okreslic przynaleinosc poslczeg61nych
sktadnikaw majC1tkowych, dochod6w I zobowictzan do majiltku odrt:bnego i majiltku objfi;tego
manenskCl wspolnosciCl majettkowil.
4. Oswiadczenie 0 stanie majiiltkowym dotyczy maj"tku w kraju i za granie".
5. ruwladcte nie 0 stanie maj"tkowym obejmuje r6wniei: wierzytelnosci p i eni~i:ne.
6. W cZE:sci A o5wiadczenia zawarte Set informacje jawne, w cZ4il:Sci B zas informacje niejawne
dotycz<lce adresu zamieszkania sktadaj<lcego o5wladczenie oraz miejsca pofoienia
nleruchomoSci.
cz~st A

Ja, niiej podpisa ny(a)

PIOTR KOl PACZEWSKI
(imiona I nazwisko oral 03zwisko rodowe:)

urodzony(a) ... ..... 15.09. 1978 R. PtONS K........ ........ .... .... .. ..

LEROY MERL IN SP Z.O .O BIAlOtE KA UL M OOLInSKA 8 03-216 WARSZAWA - OO RAOCA
KliENTA ........................................................................................................................................................

................................ .. .. ................................................................ ...................... ....... ..................... ................
{miejsce liIlrudnienia. slanowisko lub funkcjaf

po zapoznaniu sit: z przepisami ustawy l dn ia 8 m arca 1990 r. 0 sam o ru adzie gminnym (Oz. U. z 2017
r. poz. 187 5), zgodni e z art. 24 h tej ustawy oswi adczam, i e posiada m wchodzqce w sklad matierisklej
wsp6lnosci maj<ltkowej lub stanow iqce m6j m aj ~ tek odrE;: bny:

I.
Zasoby pieniE;:i:n e:
- ! rodki pieni~ine zgro m adzone w w alucie polskiej: 10.850 PlN

- srodki pieni«:i ne zgromadzone w walucie obcej : .... NIE OOTYCZV

- papiery w artosciowe: .......... NIE ODTYCZV

IJ

II.

1. Dam 0 powierzchni: 214 m2 ................ .... .. .. m2, a wartosci :. 250 000 PLN
Iylut prawny: WSp6tWtASNOSC .... .. ...... . .

oonav

2. Mieszkanie a powierzchni : ....... NIE DOTYClY.. .......... m2 , 0 wartoSci: ....... NIE
tytu/ prawny: ......................................... ......................................................,............... ...................... .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa : .. .ROlNE NIEUZYTKOWANE .... ....... ............................................, powierzchnia:
...........1/ 8z 3,8831 hA .......................... ...... spad ek

o warteki: ... 180 000 PLN
rodzaj zabudowy: ... DOM, OBORA, STOOOtA
tytut pr.wny: WSP6tWtA5ctCtEll/ B
Z tego tytutu osiqgnqtem(~lam) w roku ubiegtym przych 6d i dochod w wysokosci: .... ... NtE DOTYCZY
4. tnne nieruchomosci :
powierzchnia : ....... NtE OOTYCZY

III.

udziaty w spolkach handtowych z udzialem gminnych os6b prawnych
w kt6rych uczestniczCj takie osoby - na\ei.y podat liczb~ i emitenta udziat6w:
......NIE DOTYCZV .. .... ..................

1.

Posiadam

tub

przedsi~biorc6w.

udziaty te stanowiq pakiet
Z tego tytulu

wi~kszy

osiClgnCllem(~lam)

nii. 10% udzial6w w sp6lce: ..... .NtE DOTYCZV................... .... ...

w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ......... NtE DOTYCZY

2. Posiadam udziaty w innych spo/kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udzial6w: ........ ..
... .... ........ ... NtE DOTYCZV
Z tego tytulu osiqgnCjlem(E:fam} w roku ubieg/ym doch6d w wysokosci: .......... NIE DOTYCZV

IV.

1. Posiadam akcje w sp61kach handtowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi(biorc6w,
w kt6rych uczestniczCl takie osoby - nateiy podat Ijcz~ i emitenta akcji :
............ NIE DOTYCZy......................... .

akcje te stanowiq pakiet

wi~k.szy

nii 10% akcji w sp6lce: ............ N1E DOTYCZY..................

Z tego tytulu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoki: ............ Nt£ DOTYCZY.. ............ .
2. Posi adam akcje w innych sp61kach handtowych - na\eiy podac
DOTYCZY

ticzb~

i emitenta akcji: . .... NIE

Z tego tytulu osiqgnCjlem{E:lam) w raku ubiegtym doch6d w wysokasci: ... .. ... .NtE DOTYClY

V.
Nabylem(amJ (nabyl m6j mationek, z wytqCZeniem mienia przvnaJeinego do jego majettku
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwi qzk6w, komunalnej oso by prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce
mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy padac opis mien ia j diHE: nabycia, od
kogo: NIE DOTYCZY

VI.

1. Prowadl~ dzialalnosc gospodarczq (naJezy padac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): .......... ....
NIE DOTYCZY
- osobiScie ...... NIE DOTYCZy ... ...... ........... .
- wsp61nie z innymi Qsobami ...NIE DOTYCZY......................__ ............ .
Z tego tytutu osiqgnqtem{~'am) w roku ubiegtym przych6d j doch6d w wy so ko ~ ci: ,........NIE DOTYCZY
2. Zarz<jdzam dziatalno~ci<t gospodarcz<j lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalety padac form~ prawn<} i przedmiot dl ia/alno~ci) : NIE DOTYCZY........... .
-osobiScie... NIE DOnczv........................... ................ .. ................ .. .,............ ........................... .......... .
- wsp61nie z innymi osobami ..... .. NIE DOTYClY ...... ........ .... ........ ....... .......... .. .
Z tego tytutu osi<tgn<ttem(~jam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : .. ... NIE DOTYClY... .... .....

VII.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): .. ... NrE DOTYCZy ................,........... .... .....
- jestem czlonkiem zarz'ldu (od kiedy) : .... NIE DOnCZY ..................... .......... .. ... .
- jest em czlonkiem rady nadzorczej (ad kiedy) : ... ... .. NIE DOTYClY........... ...... ...... ...... ....... ...... .. .
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ...NIE DOTYClY ............................................... .
Z tego tytulu o si <lgn<tlem(~lam) w ro ku ubieglym doch6d w INYsoko~ c i: ... N1E DOTYCZY ............ .

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia rub innej dzialainoSci zarobkowej tub zaj~t, z podaniem
lewot uzyskiwanych z kaidego tytulu: Z TYTUtU ZATRUDNIENIA - 47.878,00 It
· inne h6dla - 4.213,70 zl
· dieta radnego - 2.700 ,00 II
· dieta sottysa . 960,00 II
· prowizja so/tysa - 50,40 zl

J;o

............................................................................. .............. ...... ........................................................ .... ..............

IX.
Sk.adniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 i:totych (w przypadku pojald6w
mechanicznych naleiy podat mark~, model

j

rok produkcji): .... ..5AMOCHOD OSOBOWY AUOI A 4

2002 WARTOSCIll 000 PlN ........................................................... .

.......................... ..... ...........................................................................

............. ... ... ..................................." .... .. .

X.
Zobowj~zanja pien i ~i:ne 0

wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym

zac iCJ gni~te kredyty j poiyczki

oral

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiCJzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):
......... ... KREDYT

HIPOTECZNY

NA

DOM

IWSp6tWtASNOSt PIOTR

KOtPACZEWSKI

,

SYlWIA

KOtPACZEWS KA) FRANK SZWAJCARSKI 00 SPtATY ZOSTAtO 27.023 CHF BANK SANTANDER BANK
POLSKA S.A.

